
 
 
 
 

 

 

 

  

MiniMaxx Rullstol 

Hopfällbar, robust och manuell rullstol utvecklad till den 

bariatriska användaren.  

MiniMaxx Rullstol är framtagen till användare som väger upp till 325 kg. 

Rullstolen kan användas både inomhus och utomhus och används på 

sjukhus och omsorgsboenden. Den finns i fyra sittbredder. 

 

 

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om 

barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182. 

 

BRUKSANVISNING 
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VARNING 

MiniMaxx Rullstol får inte användas utan en grundlig instruktion av 
utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i 
användningen av MiniMaxx Rullstol. Vid felaktig användning kan 
användare och rullstol ta skada. 
 
Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan MiniMaxx Rullstol tas i bruk. 
Rikta speciellt din uppmärksamhet vid säkerhetsvägledningar markerade 
med . 
 
Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten 
eller vid personskador förorsakade av felaktig användning av MiniMaxx 
Rullstol. 
 
Kontakta Cobi Rehab omedelbart om rullstolen är skadad eller har 
brister. Använd aldrig egna reservdelar. 
 
Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda 
situationer som kan uppstå efter reparationer företagna utan skriftlig 
tillåtelse från Cobi Rehab. 

 
SÄKERHETSVÄGLEDNING 

MiniMaxx Rullstol kan tippa, förorsaka skada eller gå sönder om 
brukarvikten (325 kg) överskrides. 
 
Använd aldrig MiniMaxx Rullstol på våta eller ojämna underlag. 
 
Stå inte på benstöden vid in- och urstigning. Rullstolen kan välta med 
risk för skada på användaren. 
 
Var uppmärksam på att modeller med en totalbredd på över 85 cm kan 
ha svårt att komma igenom vissa dörröppningar.  
 
Bägge hjulbromsar ska vara aktiverade vid förflyttning in och ut ur 
MiniMaxx Rullstol. 
 
Justering av tyngdpunkt bör göras av utbildad personal. 
 
MiniMaxx Rullstol får inte användas som sittplats i ett motorfordon. 
 
Desinficera alltid MiniMaxx Rullstol om den ska användas av en annan 
person. Detta bör göras för att undvika korskontaminering. 
 
Brist på underhåll kan skada produkten, förkorta hållbarheten eller 
påverka rullstolens prestanda.  

1. Säkerhet 
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Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på 

produktens etikett. 

 Varning! 

 Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet 
om medicintekniska produkter, EU 2017/745 

IP31 Ingrees Protection Ratings Guide 

 Cobi artikelnummer 

 Serienummer 

 Produktionsår 

 Tillverkare 

 Medicinsk utrustning, klass 1 

 Användarvikt 

 Läs manual 

CE-etiketten är placerad på rullstolens nedersta ram. 
Exempel på etikett kan ses nedan. 

2. Symbolförklaring 
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MiniMaxx Rullstol används till bariatriska 

användare som har fysiken och de kognitiva 

egenskaperna att föra fram rullstolen på ett säkert 

och ansvarsfullt sätt.  

MiniMaxx Rullstol har en maximal användarvikt på 

325 kg. Rullstolen kan användas både utomhus 

och inomhus på sjukhus och omsorgsboenden.  

 MiniMaxx Rullstolen kan tippa, förorsaka skada 

eller gå sönder om den används av användare 

som väger mer än 325 kg. 

 Använd aldrig MiniMaxx Rullstol på våta eller 

ojämna underlag. 

 Ställ dig aldrig på benstöden vid in- och 

urstigning ur rullstolen. Rullstolen kan tippa med 

risk för skada för användaren. 

Konsultera alltid en förskrivare innan MiniMaxx 

Rullstol rekommenderas till en användare.  

Kontraindikationer 

Det finns inga kontraindikationer i samband med 

användningen av produkten. 

Denna bruksanvisning innehåller viktiga 

upplysningar om användningen av MiniMaxx 

rullstol för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen 

innehåller också en specifikationslista.  

Den senaste versionen av denna bruksanvisning 

finner du på vår hemsida. Kontrollera att den 

version du sitter med nu är den senaste.  

Om du har behov av en bruksanvisning med 

större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format 

på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp 

skriftstorleken.  

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-

702 97 74 om du önskar fler upplysningar om 

MiniMaxx Rullstol. 

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra i 

produktspecifikationerna utan föregående 

varning.  

MiniMaxx UDI-nummer framgår av etiketten på 

ramen.  

Produktsäkerhetsmeddelanden och 

tillbakakallelse av produkter kan ses på hemsidan 

under https://www.cobirehab.com/kunde-hos-

cobi/vigtig-produktinformation/ 

 

 

4. Användning 

Benstöden på MiniMaxx Rullstol kan bära 100 kg 

vardera. De är justerbara i sidled vilket betyder att 

de kan ställas in till användare med mycket hud 

på insidan av låren.  

Rullstolens drivhjul kan justeras i förhållande till 

användarens tyngdpunkt. Körhandtagens 

utformning gör det lättare för omsorgspersonal 

att manövrera rullstolen. 

MiniMaxx Rullstol finns i fyra sittbredder, 56 cm, 

61 cm, 66 cm och 71 cm.  

Gemensamt för samtliga är en sitshöjd på 43 cm 

och ett sitsdjup på 46 cm.  

Totalbredden på alla modeller är 14 cm mer än 

sitsbredden. 

 Var uppmärksam på att modeller med en 

totalbredd över 85 cm kan ha svårigheter att ta 

sig igenom vissa dörröppningar.   

Val av storlek till användare 

Valet av storlek är avhängigt användarens 

kroppsform. Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-

702 97 74 för råd och vägledning innan 

beställning.  

Måttagningen av användare görs alltid i sittande 

på ett fast underlag. Placera till exempel en bok 

eller något motsvarande på sidan av användaren 

där personen är som bredast. Mät sedan 

avståndet mellan de två böckerna.  

4.1 Mer användning 
 

3. Generellt 

http://www.cobirehab.se/
https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/
https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/


 
 

 | 2021-09 Bruksanvisning Minimaxx Rullstol     6 

 

De nedan beskrivna justeringarna hjälper till att 

anpassa komforten i MiniMaxx Rullstol till den 

enskilda användaren. Kontrollera att alla delar är 

ordentligt fastsatta efter justeringen. 

Verktyg 

Insexnycklar: 5 mm (två). 

Benstöd 

Längden på benstöden justeras med användaren 

sittandes i stolen.  

1. Lossa bulten på baksidan av benstödsröret och 

dra ut den. 

2. Skjut benstöden upp eller ner vid behov tills 

önskad höjd är uppnådd.  

3. För in bulten genom benstödsröret igen och 

dra åt den.  

Benstöd justeras i sidled med användarens fot på 

benstödet.   

1. Lossa fingerskruven under benstöden.  

2. Skjut benstödet ut mot sidan eller in mot mitten 

och spänn åt fingerskruven. 

 Fingerskruvarna under benstöden ska alltid 

vara korrekt monterade i hålen under 

benstödshållaren. Dra inte åt fingerskruvarna på 

benstödshållaren utanför hålen. 

 Stå inte på benstöden då detta kan få rullstolen 

att tippa framåt. 

 Lyft inte rullstolen i benstöden då dessa inte 

sitter fast. Dom är gjorda för att kunna tas av eller 

svängas ut åt sidan från rullstolen.  

 Benstöden bör svängas ut helt mot sidorna vid 

förflyttning in och ur stolen. 

Remrygg 

Remryggen anpassas till användaren genom att 

lossa och dra åt de tvärgående remmar bak på 

ryggstödet.  

1. Lossa bakstycket på baksidan av ryggstödet 

och lossa på remmarna – mestadels nedtill.  

2. Placera användaren långt bak i rullstolen så att 

de övre remmarna stödjer den övre delen av 

ryggen. 

3. Dra sedan åt remmarna för att ge stöd i nedre 

delen av ryggen. För användaren med en stor 

bakdel ger denna inställning stöd i ländryggen. 

Fäst bakstycket med kardborren efter justeringen.  

 

Körhandtag 

Anpassa körhandtagen till den som skjuter 

rullstolen genom att justera dem uppåt eller 

nedåt.   

1. Lossa skruvarna på baksidan av röret under 

körhandtaget och ta ut dem.  

2. Flytta körhandtaget uppåt eller nedåt efter 

behov och sätt sedan i skruvarna igen. Se till så att 

skruven kommer hela vägen genom det bakre 

röret. 3. Dra åt skruvarna. 

Hjulbromsar 

Hjulbromsen aktiveras genom att skjuta 

bromsspaken framåt. Bromsen är steglöst 

inställbar.   

Lossa skruvarna på bromsfästet och skjut 

bromsen bakåt eller framåt så att bromsen trycks 

in 3 – 5 mm i däcket vid aktivering. Dra åt 

skruvarna ordentligt.  

 Kontrollera alltid rullstolens hjulbroms innan 

användning.  

 Byt ut slitna eller skadade hjulbromsar 

 Justera hjulbromsen om tyngdpunkten 

korrigerats. 

 Båda hjulbromsar måste vara låsta när du går in 

och ut MiniMaxx Rullstol. 

Justering av tyngdpunkt 

Drivhjulens position kan justeras efter 

användarens tyngdpunkt. Det underlättar 

körningen av rullstolen. 

1. Ta bort drivhjulet genom att ta bort bulten. 

2. Ta bort muttrarna på insidan av axelbussningen 

och placera axelbussningen i önskat läge i ramen. 

3. Dra åt muttrarna på insidan. 

4. Flytta bromsen framåt eller motsvarande 

framåt eller bakåt. 

Montera drivhjulen och justera bromsarna enligt 

avsnittet Hjulbromsar. 

Justera tippskydden såsom det anges i avsnittet 

Tippskydd nedan. 

 Justering av tyngdpunkt bör endast utföras av 

utbildad personal. 

 Ta aldrig bort tippskydd.  

Stabilitet och balans 

Rullstolen är utformad till att hålla sig upprätt 

under normala dagliga aktiviteter så länge 

användaren inte rör sig bortom tyngdpunkten. 

 

5. Inställning 
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Justering av anti-tipp 

Tippskyddens position kan justeras i förhållande 

till drivhjulen så att rullstolen inte tippar bakåt. 

Tippskyddets läge justeras när rullstolen är tom.  

1. Lossa skruvarna på rullstolsramen över 

tippskyddet och ta bort dem.  

 

2. Flytta tippskyddet uppåt eller nedåt efter 

behov och sätt sedan tillbaka skruvarna. Se till så 

att skruven går hela vägen igenom röret. 

 

3. Spänn åt skruvarna. 

Luta rullstolen bakåt och kontrollera så att 

tippskydden hindrar rullstolen från att tippa bakåt. 

5. Inställning, fortsättning 

 

MiniMaxx Rullstol kan fällas ihop vid transport i 

motorfordon. 

1. Ta bort sittkudden. 

2. Ta tag i sätets mitt med en hand. Dra upp sätet, 

varefter rullstolen drar ihop sig. 

 MiniMaxx Rullstol får inte användas som 

sittplats vid transport i ett motorfordon då 

rullstolen inte är krocktestad. 

 

 

5.1 Hopfällning vid transport 

 

MiniMaxx Rullstol bör långtidsförvaras mörkt och 

övertäckt med en filt eller liknande.  

MiniMaxx Rullstol bör temperaturmässigt förvaras 

mellan -10 ° - 50 ° C. 

Kontrollera regelbundet att rullstolen inte har 

blivit våt eller fått andra skador vid förvaringen. 

5.2 Förvaring (inkl. långtidsförvaring) 
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Rullstolens ram, sits, körhandtagen samt 

remryggen ska rengöras med vatten och ett 

vanligt rengöringsmedel. 

 Vid genomfuktning av slaget på remryggen 

reduceras den brandsäkra effekten. 

Desinficering 

Rullstolens ram, sits, körhandtag och remrygg kan 

också desinficeras med ytdesinfektion eller med 

en klorprodukt 1000 - 1200 ppm. 

Rullstolskudden kan bytas ut när rullstolen 

övergår till en ny användare.  

 Desinficera alltid MiniMaxx Rullstol om den ska 

övergå till en ny användare. Detta för att förhindra 

korskontaminering.  

Eventuella lokala hygien- och underhållsrutiner 

ska alltid följas.  

 

6.1 Rengöring och desinficering 

1. Kontrollera att bultar och skruvar är fastspända 

innan MiniMaxx Rullstol tas i bruk. Kontrollera 

rullstolens alla delar för att undgå slitage och 

skador. 

2. Håll axlarna fria från smuts så att mekanismen 

kan låsas korrekt och hjulen vridas fritt. 

3. Var noga med att olja axlarna minst en gång i 

månaden (använd 3-i-1 olja eller liknande). 

4. Hjul och däck bör kontrolleras regelbundet för 

sprickor och slitage och bytas ut vid behov. 

5. Kontrollera regelbundet att drivringarna är 

ordentligt fastspända på hjulet.  

 Brist på underhåll av bultar och muttrar kan 

leda till funktionsfel. 

Kontakta Cobi Rehab för ytterligare information 

om underhåll av MiniMaxx Rullstol. 

 

 

6.2 Underhåll 

När MiniMaxx Rullstol inte längre är i bruk ska den 

bortskaffas på ett miljövänligt sätt.  

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för 

ytterligare information kring bortskaffning. 

Återvinning 

Delar av MiniMaxx Rullstol kan återvinnas. 

Kontakta Cobi Rehab för mer information. 

7. Bortskaffning 
 

6. Rengöring och underhåll 
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  Cobi Rehab garanterar att MiniMaxx Rullstol är 

felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan 

vara fel eller brister på MiniMaxx Rullstol vid 

leveransen, kontakta Cobi Rehab omedelbart. 

Garantiperioden för MiniMaxx Rullstol är ett år 

från köpedatum och täcker produktionsfel eller 

defekter vid leverans. Fakturan gäller som 

garantibevis.  

Garantin gäller inte: 

- produkter där serienummer, batchnummer eller 

liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.  

- produkter som reparerats av ej auktoriserad 

person. 

Garantin omfattar inte: 

 - slitagedelar.  

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att 

MiniMaxx Rullstol blivit hanterat på ett olämpligt 

sätt.  

Vid skada på grund av felaktig användning 

faktureras både för service och använda 

reservdelar.  

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av 

någon art. 

 Brist på underhåll kan skada produkten, 

förkorta hållbarheten eller på annat sätt påverka 

rullstolens prestanda. 

8. Garanti 
 

Varje oförutsedd händelse som inträffar i 

samband med användningen av MiniMaxx Rullstol 

ska rapporteras till Cobi Rehab. 

 

8.1 Oförutsedda händelser 

 

Efter den förväntade livstiden är det viktigt att 

det sker en samlad bedömning av produkten 

innan fortsatt bruk.  

Efter den förväntade livstiden kan Cobi Rehab 

inte garantera lämplighet och säkerhet för 

produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll 

över hur produkten är använd eller hur sliten den 

är.  

Den samlade värderingen av produkten ska göras 

av utbildad personal såsom förskrivare eller 

hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det 

bedömas hur produkten är använd, produktens 

tillstånd och produktens samtliga komponenter 

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning. 

8.2 Efter förväntad livstid 
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Max användarvikt 325 kg 

Totalbredd 800 / 850 / 900 / 950 mm 

Totalbredd hopfälld 410 mm 

Totalhöjd med/utan körhandtag 1100 / 1003 mm 

Totallängd utan benstöd 700 mm 

Sitsbredd 560 / 610 / 660 / 710 mm 

Sitsdjup 460 mm 

Sitshöjd 430 mm 

Rygghöjd 510 mm 

Vikt Ca. 27 kg 

Armstöd svängbara och avtagbara Ja 

Benstöd och körhandtag, höjdjusterbara Ja 

Benstöd, svängbara och avtagbara Ja 

Brandsäkert överdrag Ja 

Drivhjul med quick release Ja 

Inställning av balanspunkt Ja 

Fast sits Ja 

Ram Pulverlackerad krom molybden stål 

Drivhjul 24”, massiva 

Länkhjul 125 mm nylon/PU 

Sits/rygg Polyester 

Armstöd Polyuretan 

Fotstöd PU-skum 

Förväntad livslängd 7 år 

ISO-klassifikation 12 22 03 08 

Riskklass I 

Grundläggande UDI 5740000100001MU 

Yttemperaturen på MiniMaxx Rullstol kan stiga och falla om den utsätts för yttre kyla eller värme. 

9. Specifikationer 
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Modell Sitsbredd 
cm 

Sitsdjup 
cm 

Artikelnummer 

MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd 56 46 0100-056-000 

MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd 61 46 0100-061-000 

MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd 66 46 0100-066-000 

MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd 71 46 0100-071-000 

MiniMaxx med skivbromsar inklusive 
fotstöd 

56 46 0109-056-000 

MiniMaxx med skivbromsar inklusive 
fotstöd 

61 46 0109-061-000 

MiniMaxx med skivbromsar inklusive 
fotstöd 

66 46 0109-066-000 

MiniMaxx med skivbromsar inklusive 
fotstöd 

71 46 0109-071-000 

Sportarmstöd, par   0100-999-006 

Bord universal   0100-999-001 

Syrgasflaskahållare Ø10 cm och 
droppställning 

  0100-999-020 

Fotstöd standard justerbar, höger   0100-999-010 

Fotstöd standard justerbar, vänster   0100-999-011 

10. Beställning 
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LEVERANTÖR 

Cobi Rehab 
Rålambsvägen 17 

11259 STOCKHOLM 
08-702 97 74 

 

www.cobirehab.se 

  

 

TILLVERKARE 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

http://www.cobirehab./
https://www.cobirehab.com/en/

